
Projektet

Stad och Natur i Balans
exemplet Ekoparken

He
jaghar ett litet meddelande till studenter engagerade studenter med

r anknytning till Svenska Ekodemiker. Saken gäller projektet "Ekoparken -) Stad och Natur i Balans", som fick en notis, om än litet missvisande, i
utskicket som närvarande vid årsmötet i Lund i april blev tilldelade (?).

I korthet är syftet med projektet att nå ut till universitetsstuderande och forskarstudenter och
låta dessa, genom uppsatser och projektarbeten, belysa frågeställningar inom ramen för
"Ekoparken - Stad och Natur i Balans". Formen för detta, med utskick i bOrjan av HT 97,
kommer att vara en planchliknande inbjudan till potentiella uppsatsskrivare, som lämpligen
sätts upp på anslagstavlor o dyl. Utskicket kommer även att innehålla en tillhörande bilaga
som ger mer information och är tänkt att delas ut på forfrågan.

Som ansvarig för detta har jag nu en liten sak på hjärtat, nämligen försäkra mig om att jag kan

vända mig till just dig som kontaktperson och vidareförmedlare av utskicket senare i host!
Det gäller ju att projektet riktar sig till "rätt" skara studenter med intresse i wärvetenskapligt
arbetssätt. Jag antar och hoppas att ni som får detta representerar lämpliga student-
föreningar och känner att, det här kan jag hjälpa till med. Kanske är jag ute och ryklar, men
tipsa då gärna mig om vem jag ska vända mig till!

)^, j^g vet att det är mitt i semestertider (sommarlov - vad är det?) men jag skulle uppskatta om
ni ägnade det här en tanke och hörde av er till mig senast v 34i augusti. Om något är oklart är
ni välkomna att höra av er, jag lämnar adress och datorpostadress nedan.

Tavara på sommaren och på återhörande
hälsar

Sommaradress; Ulrika Grevin
c/o Samuelsson
Störtloppsvägen 18

L29 47 Hägersten

Tele; 08/886,163

Datorpost; ekeg5ugn@mds.mdh.se (V-å,
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